
Program 55. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

15. ledna 2020

55.1 Žádost o převod nájmu bytu č. 12, Kamýcká 940 z důvodu úmrtí. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH.

55.2 Autorský dozor na stavbě „Kulturně komunitní centrum“. Předkládá: MgA. J. Navrátilová.

55.3 Kulturně komunitní centrum - změny stavby. Předkládá: Ing. Vik, místostarosta.

55.4 Rozšiřování letiště Václava Havla v Praze-Ruzyni. Předkládá: lng. Vik, místostarosta.

55.5 Stehlíkova 928-930 — příprava rekonstrukce střechy. Předkládá: Ing. Vik, místostarosta.

55.6 Dopravní opatření v oblasti Starého Suchdola. Pokračování bodu 53.7. Předkládá: starosta.

55.7 Žádost MHMP o stanovisko k prodeji pozemku parc.č. 1627/165, k.ú. Suchdol. Předkládá: starosta.

55.8 Program prevence sociálního vyloučení a otevírání hřišť pro MČ HMP pro rok 2020. Předkládá:

starosta.

55.9 Zápis zjednání KÚRI dne 13. 1. 2020. Předkládá: starosta.

55.10 Program 7. zasedání zastupitelstva MČ Praha-Suchdol. Předkládá starosta.

55.11 Granty MČ Praha-Suchdol na rok 2020. Předkládá: starosta.

55.12 Dary poskytovatelům sociálních služeb občanům MČ Praha-Suchdol. Předkládá: starosta.

55.13 Dary tělovýchovným organizacím na podporu práce s mládeží. Předkládá: starosta.

55.14 Žádost MŠ vGagarinova o povolení čerpání finančních prostředků z investičního fondu.

Předkládá: ředitel MS Gagarinova Mgr. S. Zelený.



ZÁPIS z 55. ZASEDÁNÍ

RADY MČ PRAHA-SUCHDOL

DNE 15. LEDNA 2020

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Václav Vik - místostarosta

lng. Andrea Hrobská Mináriková - radní

lng. Gabriela Lněničková - radní

Omluvena: Ing. Věra Štěpánková - místostarostka

Ověřovatelé: lng. Hrobská Mináriková, lng. Vik

Zapisovatel: lng. Krulíková, tajemnice

Zasedání bylo zahájeno v 16.30 hod.

Program zasedání:

55.1 Žádost o převod nájmu bytu č. 12, Kamýcká 940 z důvodu úmrtí. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH.

Usnesení rady: Rada žádá doplnění návrhu usnesení o odůvodnění převodu bytu. Hlasování o usnesení:

4-o-o

55.2 Autorský dozor na stavbě „Kulturně komunitní centrum“. Předkládá: MgA. J. Navrátilová.

Usnesení rady: Rada souhlasí s doplněním objednávky autorského dozoru na stavbě „Kulturně komunitní

centrum“ u projektanta stavby spol. Starý a partner s.r.o. o fakturaci autorského dozoru dle skutečně

provedeného rozsahu prací a sjednané hodinové sazby. Rada bere na vědomí předpokládaný celkový rozsah

výkonu autorského dozoru na stavbě do 140 hod. Rada ukládá MgA. Navrátilové provádět průběžnou

kontrolu rozsahu provedených prací. Hlasování o usnesení: 4—0-0

55.3 Kulturně komunitní centrum - změny stavby. Předkládá: lng. Vik, místostarosta. Usnesení rady:

Rada pověřuje MgA. Navrátilovou zastupováním městské části ve věcech technických na stavbě Kulturně

komunitní centrum“ od 16. 1. 2020 v rozsahu vymezeném smlouvou o dílo se zhotovitelem. Rada bere na

vědomí informaci o dosavadních změnách stavby, zapis z kontrolniho dne stavby „Kulturně komunitní

centrum“ ze 7. 1. 2020 a ukládá MgA. Navrátilové neprodleně zajistit projednání a schválení provedených

změn stavby včetně rozpočtů a předložení příslušného dodatku smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby na

jednání rady do 27. 1. 2020 v souladu s podmínkami smlouvy o dílo a požadavky uvedenými v příloze.

Rada bere na vědomí návrh změnového listu č.1 a ukládá lng. Mudruňkovi doplnit odůvodnění změnového

listu č. 1 a předložit radě přehled celkových nákladů na odstranění škod vzniklých na majetku MC a

uplatněných u zhotovitele stavby po zatečení do 3. NP v termínu do 27.1. 2020. Hlasování o usnesení: 4-

0-0

55.4 Rozšiřování letiště Václava Havla v Praze-Ruzyni. Předkládá: lng. Vik, místostarosta. Usnesení

rady: Rada bere na vědomí informaci zjednání vedení městské části s představiteli letiště konaného dne

19. 12. 2019. Předmětem jednání bylo upřesnit zejména předpokládaný rozsah a důvody rozšiřování

letiště, závaznost závěrů z dokumentace EIA, požadavky na rozsah ochranného hlukového pásma a

možnosti omezení stávajícího nočního provozu. Po vyhodnocení a zvážení některých konkrétních

připomínek městské části ze strany letiště se obě strany shodly na pokračování jednání v únoru 2020 na

Suchdole. Rada ukládá Ing. Vikovi předložit informace zjednání zastupitelstvu městské části. Hlasování o

usnesení: 4-0-0

55.5 Stehlikova 928-930 — příprava rekonstrukce střechy. Předkládá: Ing. Vik, místostarosta. Usnesení

rady: Rada bere na vědomí informaci o nevyhovujícím stavu střechy v bytovém domě Stehlíkova 928-930 a

ukládá paní Felgrové neprodleně zajistit prověření současného stavu střechy a vnitřních prostor v bytovém

domé a zajistit neprodlené provedeni opravy střechy a fasády proti zatékání. Dále rada ukládá lng.

Mudruňkovi a) dokončit přípravu zadávací dokumentace včetně smlouvy o dílo a propočtu nákladů na

celkovou rekonstrukci a zateplení střechy BD Stehlíkova 928-930, b) připravit výběr zhotovitele projektové

dokumentace na rekonstrukci plynové kotelny, c) předložit radě návrh zadávací dokumentace a podklady

pro výběr projektanta v termínu do 30. 4. 2020. Hlasování o usnesení: 4-0-0

55.6 Dopravni opatření v oblasti Starého Suchdola. Pokračování bodu 53.7. Předkládá: starosta. Rada

bere na vědomí a odkládá na příště.

55.7 Žádost MHMP o stanovisko k prodeji pozemku parc.č. 1623/165, k.ú. Suchdol. Předkládá:

starosta. Usnesení rady: Rada souhlasí s prodejem pozemkuvv areálu Ceské zemědělské univerzitě a ve

vlastnictví hl. m. Prahy parc.č. 1627/165 v k.ú. Suchdol Ceské zemědělské univerzitě. Rada ukládá

podpis ověřovatelů: 

podpis starosty MČ: 



starostovi, aby zajistil zaslání stanoviska rady na MHMP. Hlasování o usnesení: 4-0-0

55.8 Program prevence sociálního vyloučení a otevírání hřišť pro MČ HMP pro rok 2020. Předkládá:

starosta. Rada bere na vědomí vyhlášení Programu prevence sociálního vyloučení ve školách zřizovaných

MČ a otevírání hřišť provozovaných ZŠ pro veřejnost od hl. m. Prahy. HMP v programu nabízí 50% pokrytí

finančních nákladů pro děti ze sociálně slabých rodin na akce typu výlety, divadla, ŠVP, lyžařské výcviky a

50% pokrytí nákladů na údržbu tělocvičen a hřišť ZŠ pro otevření veřejnosti. Lhůta pro podání žádosti je od

10. do 28. února 2020. Rada pověřuje starostu, aby informoval ředitele MŠ a ZŠ o tomto programu.

Hlasování o usnesení: 4-0-0

55.9 Zápis zjednání KÚRI dne 13. 1. 2020. Předkládá: starosta.

1) Žádost o stanovisko k rozšíření parkovacích míst na pozemku parc.č. 6/79. Místo: ul. Holubí, u

BD č.p. 1241/6, parc. č. 6/79; Stavebník: Společenství vlastníků jednotek pro dům čp.1241, 165 00 Praha-

Suchdol. Usneseni rady: Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí s projektovou dokumentaci na stavbu 2

parkovacích mist na pozemku žadatele - „Rozšíření parkovacích míst na pozemku parc.č. 6/79“ s tim, že

bude zachována funkčnost vsakovací jímky v místě navrženého parkování. Rada ukládá lng. Mudruňkovi,

aby stanovisko rady zaslal žadateli. Hlasování o usnesení: 4-0-0

2) Žádost o stanovisko k DSP projektu ,,Rekonstrukce komunikace v Hornim Sedlci — DSP“.

Misto: komunikace: část Na Rybářce (část), Za Hajem, U Nového Suchdola (část), U Višňovky, Suchdolská

(část); investor: MČ Praha-Suchdol. Usnesení rady: Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí se stavbou

„Rozšíření parkovacích míst na pozemku parc.č. 6/79“. Rada ukládá lng. Mudruňkovi, aby stanovisko rady

zaslal žadateli. Hlasování o usnesení: 4-0-0

3) Žádost o stanovisko k napojení pozemku parc.č.1031l1 na komunikaci Armádní. Stavebník:_

fl. Usneseni rady: Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí s napojením pozemku parc.č.1031/1 na

komunikaci Armádní. Rada ukládá Ing. Mudruňkovi, aby stanovisko rady zaslal žadateli. Hlasování o usne-

sení: 4-0-0

55.10 Program 7. zasedání zastupitelstva MČ Praha-Suchdol. Předkládá starosta. Usneseni rady: Rada

bere na vědomí, že starosta stanovil termín 7. zasedání ZMČ Praha-Suchdol na čtvrtek 30. 1. 2020. Rada

po úpravách schvaluje předložený program zasedání. Hlasování o usneseníz4-0-0

55.11 Granty MČ Praha-Suchdol na rok 2020. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada MČ Praha-

Suchdol navrhuje vyhlášení následujících grantů na rok 2020 v celkové výši 335 tisíc Kč a jejich rozdělení

do čtyř oblastí:

Grantový program na podporu tělovýchovy 70 tis Kč

Grantový program v oblasti kultury a vzdělávání 150 tis Kč

Grantový program na podporu práce s dětmi a mládeží 115 tis Kč

Celkem 335 tis Kč

Hlasování o usnesení: 4-0-0

55.12 Dary poskytovatelům sociálních služeb občanům MČ Praha-Suchdol v roce 2020. Předkládá:

starosta. Usnesení rady: Rada souhlasí s poskytnutím daru Domovu sv. Karla Boromejského ve výši

100.000 Kč za účelem zajištění možnosti využití lůžek LDN, zdravotně-sociálních a odlehčovacích služeb

pro občany MČ v roce 2020. Rada dále v rámci péče o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a

uspokojování potřeb občanů, v souladu s § 16 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb. 0 hl. m. Praze, souhlasí s

poskytnutim daru Horizontu - centru služeb pro seniory ve výši 390.000 Kč na zajištění činnosti

pečovatelské služby a denního stacionáře. Rada v rámci péče o vytváření podmínek pro rozvoj sociální

péče a uspokojování potřeb občanů, v souladu 3 § 16 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb. 0 hl. m. Praze,

souhlasí s poskytnutím daru Domovu Sedlec SPMP ve výši 60.000 Kč na podporu chráněného bydlení.

Rada žádá finanční výbor 0 projednání poskytnutí darů a doporučuje zastupitelstvu městské části dary

projednat na 7. zasedání. Hlasování o usnesení: 4-0-0

55.13 Dary tělovýchovným organizacím na podporu práce s mládeží. Předkládá: starosta. Rada bere

na vědomí, že byly poptány tělovýchovné organizace ohledně počtu mladých členů a rozsahu aktivit

jednotlivých organizací, které se věnují práci s mládeží.

55.14 Žádost MŠ Gagarinova o povoleni čerpání finančních prostředků z investičního fondu.

Předkládá: ředitel MŠ Gagarinova Mgr. S. Zelený. Usnesení rady: Rada bere na vědomí havarijní stav

regulátoru tepla v MŠ a souhlasí s čerpáním investičního fondu příspěvkové organizace Mateřská škola

Gagarinova ve výši 100.000 Kč za účelem provedení rekonstrukce hlavního rozvaděče tepla a příslušného

MaR. Rada ukládá paní Krumpholcové, aby souhlas rady zaslala řediteli MŠ. Hlasování o usneseni: 4-0-0

Zasedání bylo ukončeno v 19.00 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 15. 1. 2020

podpis ověřovatelů: 

podpis starosty MČ: 


